
IGRASZKI Z CZAROWNICĄ 

      wycieczka dwudniowa  

 

Biuro Usług Turystycznych WIGRA s.c.   ul. Człuchowska 25, 01-360 Warszawa 

tel/fax 22 664 94 86, 22 665 06 06   www.wigra.com.pl; wigra@wigra.com.pl 

 

Aby zanurzyć się w świat magii i czarownic wystarczy wybrać się do nieodległego, magicznego 

Świętokrzyskiego. U stóp wzgórza, na którego szczycie, według legend, spotykały się na sabaty 

prawdziwe czarownice, zwiedzicie średniowieczną osadę, gdzie harcując i psocąc podczas gry terenowej 

na pewno spotkacie niejedną wiedźmę. Potem wybierzemy się na szczyt Łysej Góry zobaczyć klasztor, 

który już od tysiąca lat odstrasza adeptów czarnej magii. Choć opowiadane legendy o tajemniczych 

postaciach latających na miotłach, duchach i diabłach niekoniecznie potwierdzają oficjalną wersję 

wydarzeń... :) 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

 Zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, w której uczestnicy przeniosą się w czasy 

pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich i poznają ich pracę. Ponadto osadowa gra terenowa w 

klimacie słowiańskim oraz harce i psoty z czarownicą 

 Święty Krzyż – wejście na Łysą Górę, drugi najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, zwiedzanie 

muzeum przyrodniczo-leśnego, wizyta w klasztorze o tysiącletniej historii, do którego pielgrzymował król 

Władysław Jagiełło. 

 Ognisko z czarownicą i opowieściami o bohaterach świętokrzyskich legend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wycieczki 

Liczba 

uczestników 

25-29 osób 

+ 2 op. 

30-34 osoby 

+ 2 op. 

35-39 osób 

+ 3 op. 

40-44 osoby 

+ 3 op. 

45-49 osób 

+ 4 op. 

Cena od 272,00 zł 251,00 zł 233,00 zł 219,00 zł 210,00 zł 

 

Cena zawiera 

 Transport uczestników autokarem wycieczkowym 

 Zakwaterowanie w obiekcie noclegowym w pokojach 2,3,4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

 Wyżywienie zgodnie z programem (1 obiadokolacja, 1 śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną) 

 Organizacja ogniska z menu (kiełbaski, dodatki i napój) 

 Opiekę pilota podczas całej wycieczki 

 Usługę przewodnika-animatora 

http://www.wigra.com.pl/
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 1 opiekun na 15 uczestników gratis 

 Ubezpieczenie uczestników NNW na 10000zł od osoby 

 Opłaty parkingowe i drogowe 

 Podatek VAT 

 

Cena nie zawiera 

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów płatnych dodatkowo 25 zł 

 

Uwagi 

 Przedstawione programy wycieczek są ramowe i można je modyfikować zgodnie z zapotrzebowaniem 

 Dostępność biletów w poszczególnych obiektach jest potwierdzana po uzgodnieniu terminu wycieczki 

 Ze względu na zmienność cen, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów zostały wyszczególnione i są 

dodatkowo płatne 

 Na życzenie w cenie wycieczki proponujemy dodatkowo jedną z atrakcji: wieczór filmowy, dyskotekę lub 

karaoke, zajęcia sportowe, warsztaty integracyjne 
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